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Aos vinte e seis dias do mês de novembro de dois mil e vinte, de forma remota pela 1 

plataforma Google Meet, realizou-se a oitava reunião da Mesa de Diálogo e Negociação 2 

Permanente com o Sistema de Garantia de Direitos e Sistema de Justiça – Portaria 3 

oitenta e oito do ano de dois mil e dezenove da Secretaria Municipal de Assistência 4 

Social, Segurança Alimentar e Cidadania de Belo Horizonte.  Estiveram presentes nesta 5 

reunião, os representantes: Representando a Secretaria de Assistência Social, Liliane do 6 

Carmo Neves, Suplente da Subsecretaria de Assistência Social; Simone Aparecida 7 

Albuquerque, titular da Diretoria de Relação com o Sistema de Garantias de 8 

Direitos; Antonio Victor Gomes Costa, suplente da Diretoria de Relação com o 9 

Sistema de Garantias de Direitos; Sandra Regina Ferreira, suplente da Diretoria de 10 

Proteção Especial, Eliete Cristina Rezende Costa, titular Diretoria de Proteção Social 11 

Básica; Isabela de Vasconcelos Teixeira, titular da Diretoria de Gestão do Sistema 12 

Único de Assistência Social; Lucio Luiz Tolentino suplente da Diretoria de Gestão do 13 

Sistema Único de Assistência Social; Thiago Alves da Silva Costa, titular Secretaria 14 

Municipal de Assistência Social, Segurança Alimentar e Cidadania por meio da 15 

Subsecretaria de Direitos e Cidadania; Renata Martins Costa de Moura, titular da 16 

Diretoria de Políticas para a Pessoa Idosa; Luiz Henrique Porto Vilani, titular da 17 

Diretoria de Políticas para as Pessoas com Deficiência;  Joel Dias de Rezende Júnior, 18 

titular da Diretoria de Políticas para a População Lésbicas, Gays, Bissexuais, 19 

Transexuais, Wagner Lopes de Almeida, suplente da Diretoria de Políticas para a 20 

População Lésbicas, Gays, Bissexuais, Transexuais; Paola Abreu, titular da 21 

Diretoria de Políticas para a Juventude; Geraldo Lourenço Fernandes, titular da 22 

Diretoria de Políticas para Crianças e Adolescentes; Ôni Márcia Jardim, suplente 23 

da Secretaria Municipal de Saúde, Marília de Dirceu Salles, titular da Secretaria 24 

Municipal da Educação;Letícia de Melo Honório, suplente da Secretaria Municipal 25 

da Educação; Márcia Cristina Alves, titular da Secretaria Municipal de Segurança e 26 

Prevenção; José Xavier Pereira Júnior, suplente da Coordenadoria da Infância e 27 

Juventude do Tribunal de Justiça de Minas Gerais; Afrânio José Fonseca Nardy, 28 

titular da Vara Infracional da Infância e Juventude do Tribunal de Justiça de 29 

Minas Gerais; Paola Domingues Botelho Reis de Nazareth, titular do Centro de Apoio 30 

Operacional das Promotorias de Justiça de Defesa dos Direitos das Crianças e dos 31 

Adolescentes de Minas Gerais; Júnia Roman Carvalho, titular Defensoria Pública do 32 

Estado de Minas Gerais Especializada em Defesa dos Direitos Humanos; Carolina 33 

Godoy Leite Vilaça suplente da Defensoria Pública da União de Belo Horizonte; 34 

Rosilene Alves de Souza, titular da Polícia Civil de Minas Gerais; Cássia Vieira de 35 

Melo, titular do Fórum Socioeducativo; Margarida de Lourdes Monteiro Arcanjo 36 

titular do  Fórum Municipal de Abrigos; Kelly Cordeiro dos Santos, suplente do 37 

Fórum dos Trabalhadores do Sistema Único de Assistência Social de Belo 38 

Horizonte; Nádia Sueli Costa de Paula Alves, titular do Conselho Municipal dos 39 
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Direitos da Criança e Adolescentes; Regina Helena Cunha, suplente do Conselho 40 

Municipal dos Direitos da Criança e Adolescentes; Alessandra Vitoriano de Castro, 41 

titular do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência; Jane Gorete 42 

Porto, titular do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher; Elton Santa Brígida do 43 

Rozário, suplente do Conselho Regional de Serviço Social de Minas Gerais. 44 

Ausências justificadas: Regis Aparecido Andrade Spíndola, titular Diretoria de 45 

Proteção Especial, por motivo de férias;Vanessa Beatriz Vida Schuch, titular da 46 

Secretaria Municipal de Saúde, impossibilidade de participar;Elvira Miriam V. de 47 

Mello Cosendey, titular da Superintendência Regional do Trabalho em Minas 48 

Gerais, por motívo de férias;Julia Maria Muniz Restori, titular do Conselho Regional 49 

de Serviço Social de Minas Gerais,impossibilidade de participar.Dra Sabrina – Dra. 50 

Carolina Godoy. Participantes Convidados: Willian de Lelis Braz Nascentes da 51 

Promotoria de Justiça dos Direitos da Criança e do Adolescente Infracional de 52 

Minas Gerais; Viviane Colem do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e 53 

Adolescentes; Andrea Passos e Vanuza Beti Silva da Assessoria da Subsecretaria de 54 

Direitos e Cidadania. A Sra. Simone Albuquerque, iniciou a reunião em nome do 55 

coordenador da Mesa de Diálogo, Sr. José Crus. Seguiu dando boas-vindas a todas e 56 

todos os participantes desta reunião virtual e agradeceu o esforço de todos para estarem 57 

presentes. Lembrou a todos que a reunião estava sendo gravada para auxílio na 58 

elaboração de ata, ressaltou que a Mesa é um espaço de diálogo horizontal que fortalece 59 

as relações entres os atores que compõem o Sistema de Justiça e o Sistema de Garantia 60 

de Direitos. Ratificou que a criação da Mesa de Diálogo se deu por portaria e integram a 61 

mesa diversos atores que possuem a responsabilidade comum de defesa e de garantia de 62 

direitos. Informou a todos a publicação aos vinte e cinco de novembro de dois mil e 63 

vinte do primeiro Protocolo da Mesa de Diálogo, qual seja o Protocolo número zero 64 

zero um de dois mil e vinte que dispõe sobre a proposição de fluxos, em âmbito 65 

municipal, envolvendo denúncias recebidas através do Disque Cem, coordenado pela 66 

Ouvidoria Nacional dos Direitos Humanos vinculado ao Ministério da Mulher, da 67 

Família e dos Direitos Humanos, pactuado e aprovado pelo referido órgão. Reforçou a 68 

importância desta publicação sobretudo para os cidadãos usuários da política. Disse 69 

tratar-se de um importante canal para que o poder público tome conhecimento dessas 70 

situações de desproteção e faça os desdobramentos e tratativas. Ressaltou a necessidade 71 

do registro da presença no chat. O mencionado protocolo será enviado por e-mail a 72 

todos os representantes. Destacou o disposto no Regimento Interno da Mesa de Diálogo 73 

quanto à presença nas reuniões, e orientou como será registrada a presença dos 74 

participantes no Chat da plataforma Google Meet: “Os titulares e suplentes devem 75 

escrever no chat da plataforma Google Meet, nome completo, órgão que representa e e-76 

mail para atualização de contatos, faremos disso a lista de presença.” Quanto ao envio 77 

de materiais a serem utilizados nas reuniões ou previamente às mesmas, disse: “Temos 78 
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duas formas de envio de materiais: por e-mail e WhatsApp. Para aqueles 79 

representantes que não estão recebendo mensagens pelo WhatsApp, gentileza fornecer 80 

por e-mail os seguintes dados: Nome /órgão que representa/número do WatsApp.” Ato 81 

contínuo complementou quanto aos convites de agenda Google: “Para as agendas 82 

também enviamos a convocação via agenda do Google, que facilita a inserção das 83 

reuniões nas agendas dos integrantes. A Secretaria Executiva tem mantido os contatos 84 

atualizados conforme a lista de presença, com a pandemia solicitamos informar por e-85 

mail ou no Chat qualquer alteração. Simone Albuquerque apresentou a pauta para esta 86 

reunião e solicitou a concordância de todos mediante “de acordo” ao conteúdo da pauta, 87 

devendo os participantes manifestarem-se neste sentido no chat. A pauta foi aprovada 88 

por todos mediante concordância expressa no chat. Os trabalhos seguiram com a 89 

aprovação da ata da sétima reunião do dia vinte e nove de outubro de dois mil e vinte, 90 

encaminhada aos membros por e-mail, no dia dezenove de novembro de dois mil e 91 

vinte. A ata foi aprovada por unanimidade mediante concordância dos presentes via 92 

chat. Simone Albuquerque informou sobre a elaboração do Informativo da Mesa de 93 

Diálogo número zero um de dois mil e vinte que trata das reuniões virtuais de modo a se 94 

ter clareza quanto ao funcionamento da Mesa de Diálogo e as adequações ao novo 95 

formato de reuniões virtuais em virtude da pandemia. O teor do documento foi lido na 96 

íntegra para ciência e concordância de todos os presentes. A secretaria executiva 97 

solicitou aos membros titulares ou suplentes na titularidade que se manifestem sobre a 98 

aprovação do Informativo da Mesa de Diálogo do Sistema Único de Assistência Social 99 

de Belo Horizonte, que trata do seu funcionamento em tempos de pandemia, com "de 100 

acordo", "não acordo", ou "abstenção". O informativo obteve a concordância de todos 101 

os presentes. Houve encaminhamento para que no começo das reuniões das câmaras 102 

temáticas os coordenadores também façam a leitura do informativo naquilo que 103 

compete às Câmaras Temáticas. Simone manifestou ao pleno a aprovação do 104 

informativo. Em seguida, a Dra. Eden Mattar pediu a palavra para solicitar mais 105 

esclarecimentos sobre a participação nas Câmaras Temáticas da Mesa de Diálogo. 106 

Simone ratificou que o representante deve formalizar sua intenção em integrar a Câmara 107 

conforme sua afinidade. A Dra Eden Mattar destacou sua intenção em participar da 108 

quarta Câmara Temática - Acolhimento Emergencial de Crianças e Adolescentes. Ato 109 

contínuo, passou-se para o momento das apresentações situacionais dos trabalhos 110 

realizados pelas Câmaras Temáticas até novembro de 2020, dos temas encaminhados e 111 

tratados em Câmaras Temáticas, a partir dos conflitos apresentados pelos órgãos que 112 

compõem a Mesa em 2019, conforme §6º do art.9º do Regimento Interno da Mesa de 113 

Diálogo. Simone Albuquerque, na qualidade de coordenadora da Câmara Temática 114 

Conselho Tutelar, iniciou a apresentação ao pleno dos relatos da última reunião desta 115 

Câmara Temática, ocorrida aos dezenove de novembro de dois mil e vinte das nove da 116 

manhã ao meio dia. Inicialmente projetou slides contendo os motivos apresentados pelo 117 
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pleno da Mesa de Diálogo, quando do preenchimento de formulários de levantamento e 118 

mapeamento de conflitos, que levaram à criação daquela Câmara Temática. Em seguida 119 

destacou os principais pontos do debate levantados na reunião da câmara, a síntese dos 120 

destaques formalizados pelos integrantes naquela reunião, e por fim, os 121 

encaminhamentos obtidos ao final da mesma. A Sra. Marcia Cristina Alves destacou 122 

que a Secretaria de Educação elaborou junto com outras secretarias, os fluxos para 123 

encaminhamentos de violações de direitos de crianças e adolescentes na Escolas. O 124 

documento é intitulado: Escola: Lugar de Proteção Guia de Orientações e 125 

Encaminhamentos, complementou em seguida que no ano de dois mil e dezessete o 126 

Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente apresentou uma proposta 127 

de revisão da lei à Câmara Municipal e ao governo. Sra. Marília de Dirceu pediu a 128 

palavra para complementar trecho do slide que ficou “um pouco solto e pode causar 129 

dúvidas” a respeito da capacitação continuada, que foi um ponto muito debatido na 130 

reunião. Informou que “neste momento está havendo uma capacitação com a Saúde”. 131 

Quanto às Fichas de Notificação disse dos impactos das repactuações relativas a  fluxos 132 

já definidos. Finalizou informando que já está no planejamento da CAACTS a discussão 133 

relativa ao aprimoramento do marco legal. O secretário de Direito e Cidadania, Sr. 134 

Thiago Costa, reforçou o cuidado na condução feita pela coordenação da Câmara 135 

Temática Conselho Tutelar, a qual tem esclarecido ao longo dos trabalhos a divisão dos 136 

espaços, a importância de compreender as diferenças de competências e atribuições. A 137 

Sra. Regina Helena pediu a palavra para manifestar-se e solicitar esclarecimentos sobre 138 

alguns pontos. Quanto ao aprimoramento do marco legal indagou quais pontos foram 139 

levantados como passíveis de adequação e aprimoramento. Em seguida destacou que 140 

Belo Horizonte é referência na utilização da Ficha de Notificação e solicitou 141 

esclarecimentos sobre os destaques realizados a esta ficha nas reuniões da câmara.  Sra. 142 

Simone Albuquerque pediu a palavra para esclarecer que não se discutiu o mérito da lei 143 

na reunião por não haver competência da Câmara para isso. Ratificou que já estava na 144 

agenda do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente este debate. 145 

Ratificou que  esta não é competência da Mesa de Diálogo e sim do Conselho 146 

Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, por isso não se discutiu 147 

propriamente quais seriam as adequações e os aprimoramentos ao marco legal. Diante 148 

da necessidade de tratativas, uma vez que esta foi uma temática levantada em 149 

formulários, decidiu-se então pela elaboração de recomendação à Subsecretaria de 150 

Direito e Cidadania e ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. 151 

Quanto ao instrumento Ficha de Notificação destacou que não existe regulamentação 152 

nacional sobre a utilização das mesmas e o que se busca é um diagnóstico de como tem 153 

sido utilizada e evitar tratativas díspares. A Sra. Regina Mendes pontuou que estas 154 

questões precisam ser aprofundadas e possivelmente estes encaminhamentos ajudem 155 

nisto: “O aprimoramento sempre é necessário”. A titular da Diretoria de Proteção 156 
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Social Básica, Sra. Eliete Rezende pediu a palavra e manifestou que esta discussão toca 157 

em aspectos fundamentais que estruturaram a relação da Assistência com o Conselho 158 

Tutelar e que são reforçados cotidianamente nas requisições. Sra. Simone Albuquerque 159 

destacou que em atenção ao artigo cento e trinta e seis do Estatuto da Criança e do 160 

Adolescente, mencionado no chat pela Dra Paola Botelho, traz menção ao Serviço 161 

Social. Sabe-se que “Serviço Social” é uma profissão que pode estar presente em 162 

diversos setores das políticas públicas, mas compreende e destaca a “necessidade de 163 

interpretação da lei e da intenção do legislador, quando o Estatuto da Criança e do 164 

Adolescente diz serviço social compreendemos sim que ele está se referindo à política 165 

pública de Assistência Social”. Após o debate, Sra. Simone Albuquerque solicitou ao 166 

pleno que manifestassem concordância aos encaminhamentos obtidos na reunião da 167 

Câmara Temática Conselho Tutelar e informou a data da próxima reunião virtual pela 168 

plataforma Google Meet no dia dezesseis de dezembro de dois mil e vinte. Os presentes 169 

manifestaram sua concordância e os encaminhamentos foram aprovados. Ato contínuo, 170 

passou a palavra para o Subsecretário Thiago, para apresentação dos relatos da reunião 171 

da Câmara Temática Disque Cem. Foi iniciada a apresentação do breve relato da 172 

reunião da Câmara Temática Disque Cem, informando a todos sobre o resgate realizado 173 

desde a criação da câmara, em seguida destacou os principais pontos do debate 174 

realizado na reunião. Ratificou a interlocução em andamento com o governo federal e as 175 

pactuações que estão em fase de finalização. Finalizou a apresentação indicando os 176 

encaminhamentos obtidos na reunião. Solicitou acrescentar aos encaminhamentos, 177 

também como convidado especialista a Ouvidoria Municipal. A superintendente da 178 

PCMG Sra. Rosilene manifestou-se para dizer que ouviu atentamente as colocações do 179 

secretário Thiago: “As vimos com muitos bons olhos, quanto ao envolvimento de nossas 180 

unidades especializadas diuturnamente engajados na questão temática ora posta. Vindo 181 

a receber a proposta formalizada neste sentido nos comprometemos a buscar junto a 182 

nossas Chefias robustecer a participação desta Polícia Civil com mais atores no 183 

processo. De toda sorte enfatizo que nos fazemos também representar por nosso Núcleo 184 

de Direitos Humanos, com a presença intercalada do Investigador José Neto e Nayara, 185 

que em nosso mesmo nível de acompanhamento e supervisão atuamos junto à 186 

Superintendência de Investigação, que supervisiona as Delegacias de Polícia Civil, em 187 

todo o Estado”. Em seguida, Os presentes manifestaram concordância aos 188 

encaminhamentos desta Câmara Temática, inclusive para acrescentar encaminhamento 189 

da Câmara Temática Disque Cem, no intuito de formalizar outros convites além dos que 190 

já foram indicados na Câmara Temática, quais sejam: À Ouvidoria do Município, ao 191 

presidente do Conselho Municipal Dos Direitos da Pessoa com Deficiência, no mesmo 192 

sentido formalizar convite como convidados especialistas ao Dr. Jose Neto e Dra. 193 

Nayara, ambos da Polícia Civil de Minas Gerais. Após, Simone retomou a palavra para 194 

tratar da sugestão de pauta da nona reunião. A qual contemplará: Aprovação da Ata da 195 
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oitava Reunião realizada em novembro de dois mil e vinte; Apresentação e aprovação 196 

da Pauta da nona reunião; Relato de novas representações e convidados especialistas das 197 

Câmaras Temáticas, Apresentação dos trabalhos realizados pelas Câmaras Temáticas 198 

em novembro de dois mil e vinte; Definição da pauta da reunião de fevereiro. Solicitou 199 

aos presentes que se manifestassem sobre a pauta no chat na reunião. Os representantes 200 

manifestaram concordância e a proposta de pauta foi aprovada. Por fim passou-se aos 201 

Informes gerais. O convidado Sr. Willian Nascentes registrou que o Fórum 202 

Socioeducativo concluiu o planejamento das ações para o Fórum, as quais se desdobram 203 

em diversos eixos, inclusive de monitoramento. Disse que é importante trazer 204 

apresentação desse planejamento para a Mesa de Diálogo. Destacou também 205 

necessidade de se pensar como os Centros de Referência e os Conselhos Tutelares 206 

podem colaborar nessas ações. Por fim, informou que a comissão de letalidade está 207 

fazendo uma campanha muito bonita intitulada “que diferença faz?”, um esforço 208 

conjunto para dar visibilidade à mortalidade e extermínio de adolescentes e chamar 209 

atenção da sociedade para esse processo, com vistas a reduzir a letalidade e despertar a 210 

sociedade para envolvimento nesta temática, houve encaminhamento: O Sr. Willian 211 

Nascentes e o Fórum Socioeducativo encaminharão e organizarão junto à Secretaria 212 

Executiva da Mesa de Diálogo uma apresentação sobre planejamento de ações 213 

relacionadas à MSE em meio aberto. Simone agradeceu o comunicado e também 214 

informou a todos sobre a aproximação do seminário onde será lançado o Caderno De 215 

Orientações Para Elaboração De Relatórios Técnicos Socioassistenciais e o lançamento 216 

de livro em parceria com o Zilah Spósito sobre práticas restaurativas. Foi informado em 217 

seguida o calendário das próximas reuniões da Mesa de Diálogo no ano de dois mil e 218 

vinte um, quais sejam: Janeiro haverá recesso; vinte e cinco de fevereiro, vinte e cinco 219 

de março; vinte e nove de abril; vinte e sete de maio; vinte e quatro de junho; vinte e 220 

nove de julho; trinta de setembro; vinte e oito de outubro;vinte e cinco de novembro e 221 

dezesseis de dezembro. Considerando que as reuniões acontecerão por meio virtual, 222 

convidou os suplentes a participarem das reuniões da Mesa. Ratificou que, em caso de 223 

impossibilidade de comparecimento do membro titular, solicita-se o repasse de 224 

informações da participação do membro suplente, na condição de titular, à secretaria 225 

executiva da Mesa, por meio do endereço eletrônico drgd.mesadedialogo@pbh.gov.br, 226 

para os encaminhamentos necessários. Finalizou agradecendo a presença de todos. 227 

Assim, nada a mais havendo a tratar, o subsecretário José Crus agradeceu a presença de 228 

todos os presentes de forma remota pela plataforma Google Meet, e encerrou as 229 

atividades da Mesa de Diálogo neste encontro. Eu, Antônio Victor Gomes Costa, 230 

representante suplente da Diretoria de Relação com o Sistema de Garantia de Direitos – 231 

DRGD/Subsecretaria de Assistência Social lavrei a presente ata, que, após lida e 232 

aprovada será anexada lista de presença virtual.  233 


